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Emendas garantem investimentos de R$ 550 
mil nos hospitais de Vera Cruz e Vale do Sol

Tá na Hora debate ameaças do mercado ilegal

Hospitais receberão recursos para manter atividades

ARqUIvO ARAUTO

O governador Eduardo 
Leite e a secretária da Saúde, 
Arita Bergmann, assinaram 
nesta segunda-feira, dia 7, os 
repasses de R$ 127 milhões 
para hospitais, Associações 
de Pais e Amigos dos Ex-
cepcionais (Apaes) e outras 
entidades de saúde. Ao todo, 
176 instituições de 142 muni-
cípios serão beneficiadas com 
recursos federais liberados 
por emendas parlamentares 
de deputados e de senadores. 
Entre eles, estão os hospitais 
de Vera Cruz e Vale do Sol.

Com verbas garantidas 
pelos deputados Marcelo 
Moraes e Heitor Schuh, o 

Hospital Vera Cruz (HVC) 
receberá R$ 300 mil e o Hos-
pital Beneficente Vale do Sol 
(HBVS) será contemplado 
com R$ 250 mil. O modo de 
aplicação dos recursos foi 
definido em acordo com a 
Federação das Santas Casas 
e Hospitais Beneficentes, 
Religiosos e Filantrópicos do 
Rio Grande do Sul. Um dos 
pontos garante uma parcela 
mínima de 20% do valor para 
a oferta de novos serviços ou 
o aumento dos já contratuali-
zados. Os hospitais e entida-
des podem usar os repasses, 
por exemplo, para consultas, 
exames e procedimentos 

cirúrgicos.
De acordo com o diretor 

administrativo do HBVS, 
Marco Aurelio Machado, 
embora ainda não se tenha 
previsão da chegada dos 
recursos, a aplicação deles já 
é planejada. Segundo ele, a 
maior parte será para custeio 
e adequações de Prevenção 
e Proteção Contra Incêndios 
(PPCI), com a construção 
de uma escada, uma rampa 
de acesso e duas saídas de 
emergência. Além disso, 20% 
do valor será disponibilizado 
para demandas da Secretaria 
de Saúde, como consultas, 
exames e cirurgias.

PAINEL DO ADVOGADO

O presidente do Fórum 
Nacional Contra a Pirataria e a 
Ilegalidade (FNCP), advogado  
Edson Vismona, é o palestran-
te da edição de outubro da 
reunião-almoço Tá na Hora, 
promovida pela Associação 

Comercial e Industrial (ACI) 
de Santa Cruz do Sul. “As 
ameaças do mercado ilegal 
para a economia formal” é o 
tema do encontro, que ocorre 
na segunda-feira, dia 14, às 
12h, no Hotel Águas Claras.  

Graduado e pós-graduado 
pela Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo, es-
pecializado em defesa comer-
cial e direito do consumidor, 
Edson Vismona foi Secretário 
da Justiça e da Defesa da 

Cidadania do Estado de São 
Paulo (2000/2002) e Secretário 
Nacional da Reforma Agrária 
(2002). Fundador e presidente 
da Associação Brasileira de 
Ouvidores/Ombudsman – 
ABO, é membro do Conselho 

Nacional de Combate à Pira-
taria (CNCP), da Comissão de 
Combate à Pirataria da OAB/
SP – Ordem dos Advogados 
do Brasil, secção São Paulo e 
do Conselho de Ética do Insti-
tuto Ética-Saúde. 

SANTA CRUZ

O Ministério da Saúde deu 
início nesta segunda-feira, dia 
7, à Campanha Nacional de 
Vacinação contra o Sarampo. 
Em Santa Cruz do Sul, além de 
oferecer a imunização nos pos-
tos, a Secretaria Municipal de 
Saúde (SESA) já prepara uma 
ação especial para garantir o  
amplo acesso da população. A 
Casa da CDL, na Praça Getúlio 
Vargas, estará aberta nesta 
sexta e sábado, dias 11 e 12, no 

período das 8 horas às 20 horas 
para atender a comunidade.

Nesta primeira fase da cam-
panha, que vai até o dia 25 de 
outubro, o público-alvo são 
crianças entre 6 meses e 4 anos 
e 29 dias. Em 19 de outubro, 
acontece o chamado Dia D. Já 
a segunda etapa da campanha 
será realizada de 18 a 30 de 
novembro, com o último dia 
dedicado a uma grande mo-
bilização. O foco nessa etapa 

serão as pessoas com idade 
entre 20 e 29 anos. Para receber 
a vacina é necessário levar a 
carteira de vacinação do pa-
ciente e, preferencialmente, ter 
o Cartão SUS em mãos. 

A vacina contra o saram-
po pode ser encontrada em 
todos os postos de saúde do 
município que tiverem salas 
de vacina, sempre no horário 
das 7h45min às 11h45min e 
das 13horas às 17horas, de 

segunda a sexta. No Centro 
Materno Infantil (Cemai), que 
está funcionando provisoria-
mente na rua Ernesto Alves, 
nº 128, o horário é das 7 horas 
às 19 horas, de segunda a sexta  
e, nos sábados pela manhã, das 
7 horas às 13 horas. 

As vacinas também estão 
disponíveis no Sistema In-
tegrado de Saúde (SIS) da 
Universidade de Santa Cruz 
do Sul (Unisc), no horário das 

8 horas às 11h30min e das 13 
horas às 21h30min, durante a 
semana. Apenas na sexta-feira 
o atendimento é interrompido 
entre 16 horas e 17 horas e 
após retomado. A imunização 
também vai acontecer dentro 
do Programa Portas Abertas, 
que atende a população em 
horários diferenciados, nas 
unidades  ESF Arroio Grande, 
ESF Cristal Harmonia/Viver 
Bem e ESF Faxinal Figueira.

Campanha contra o sarampo terá ações extras em Santa Cruz do Sul
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